
ORDONANȚĂ Nr. 18/2018 din 29 august 2018
privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de

Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 31 august 2018

    În  temeiul  art.  108  din  Constituția  României,  republicată,  și  al  art.  1  pct.  I.6  din  Legea  nr.
183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

    ART. I

    După articolul 11 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările și completările ulterioare, se introduce
un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:

    "ART. 11^1

    Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor materiale primite
de beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate prin actele
prevăzute la art. 1, se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție
economico-financiară, așa cum este definit la art.  3 alin. (1) din Normele metodologice privind
înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 101/2012."

    ART. II

    Controlul  modului  de  respectare  a  utilizării  fondurilor  primite  de  beneficiarii  sumelor
redirecționate în baza titlului  IV  din  Legea nr.  227/2015 privind Codul  fiscal,  cu  modificările  și
completările ulterioare, în scopul pentru care au fost înființați sau funcționează, se efectuează de
către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este
definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea
inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

    ART. III

    După  articolul  48  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații  și  fundații,
publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  39  din  31  ianuarie  2000,  aprobată  cu
modificări  și  completări  prin  Legea nr.  246/2005,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  se
introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:

    "ART. 48^1

    Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general
consolidat al statului în condițiile prezentei ordonanțe se efectuează de către Ministerul Finanțelor
Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din
Normele  metodologice  privind  înființarea,  organizarea  și  funcționarea  inspecției  economico-
financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012."



    ART. IV

    În cazurile reglementate la art. 11^1 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările
și completările ulterioare, la art. 48^1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații
și  fundații,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  246/2005,  cu  modificările  și
completările ulterioare, precum și la art. II din prezenta ordonanță, se aplică în mod corespunzător
prevederile art. 8 - 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și
funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
107/2012, cu modificările ulterioare, și Normele metodologice privind înființarea, organizarea și
funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
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                              VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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                              Ministrul finanțelor publice,

                              Eugen Orlando Teodorovici
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